Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, на основу Извештаја о стручној оцени
понуда бр. 880/6 од 19.09.2018. год., а сходно чл. 107 ст. 3., 108 и 149 Закона о јавним
набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси следећу
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Додељује се уговор у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНР 1/18 - Завршни
радови на реконструкцији храма посвећеног Ваведењу Пресвете Богородице у
Славковици, групи понуђача: носилац посла - „NIKOVIĆ COMPANY“ Д.О.О.
БЕОГРАД из Београда, ул. Вељка Дугошевића 29б, Матични број: 17195140, ПИБ:
100287733; члан групе - „ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. БЕОГРАД
из Београда, ул. Ребеке Вест 102, Матични број: 07547579, ПИБ: 100027506; и члан
групе - „ГРАМАР“ Д.О.О. БЕОГРАД из Београда, ул. Смедеревски пут 27б, Матични
број: 20813440, ПИБ: 107487639.
Образложење
Наручилац Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева, ул. Милована
Глишића бр. 2, покренуо је дана 31.08.2018. год. поступак јавне набавке мале вредности
бр. ЈНР 1/18 - Завршни радови на реконструкцији храма посвећеног Ваведењу Пресвете
Богородице у Славковици, ознака из општег речника набавки: 45454000 радови на
реконструкцији.
Благовремено je пристиглa једна понуда и то групе понуђача: носилац посла „NIKOVIĆ COMPANY“ Д.О.О. БЕОГРАД из Београда, ул. Вељка Дугошевића 29б,
Матични број: 17195140, ПИБ: 100287733, кога заступа директор Петар Петровић; члан
групе - „ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. БЕОГРАД из Београда, ул. Ребеке
Вест 102, Матични број: 07547579, ПИБ: 100027506, кога заступа директор Александар
Петровић; и члан групе - „ГРАМАР“ Д.О.О. БЕОГРАД из Београда, ул. Смедеревски пут
27б, Матични број: 20813440, ПИБ: 107487639, кога заступа директор Зоран Најдановић.
Комисија за јавну набавку је након спроведеног поступка отварања понуда и
сачињавања записника о отварању понуда, приступила стручној оцени понуда и сачинила
Извештај о стручној оцени понуда бр. 880/6 од 19.09.2018. год., а који је усвојен од стране
наручиоца.
Укупна цена радова у достављеној понуди је око 10% већа од процењене
вредности.
Већа цена се појављује у неколико позиција радова који се у савременом
грађевинарству врло ретко појављују и избегавају због старе технологије рада као што је
кречење кречним млеком и коришћење гашеног креча, па је понуђач да су цене тих
позиција веће од цена које су процењене.
Обзиром да је кратак рок за завршетак радова и да се приближава крај године као и
на могућност промене временских услова у којима би се планирани радови одвијали у
знатно отеженим условима, за очекивати је да ће извођач морати да ангажује већи број
радника што ће, такође, утицати на цену.

Будући да је разлика између процењене и понуђене вредности око 10%, а да је
вредност понуђених радова у оквиру укупно одобреног буџета за завршетак радова на
овом пројекту понуда се може прихватити.
На основу наведеног, комисија Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ за
предметну јавну набавку предложила је да се уговор додели наведеној групи понуђача, са
понуђеном ценом од 2.496.560,00 динара без пореза на додату вредност и словима (два
милиона четристодеведесетшест хиљада петстошездесет динара), односно 2.995.872,00
динара са порезом на додату вредност и словима (два милиона деветстодеведесетпет
хиљада осамстоседамдесетдва динара), а који предлог је наручилац усвојио.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки и исти се предаје и наручиоцу, а све у
року од пет дана од дана пријема одлуке, уз уплату
таксе у износу од 60.000,00 динара на одређени
рачун буџета Републике Србије.
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